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Visão geral da Fiery Command WorkStation 

A Fiery Command WorkStation, interface de 
gerenciamento de trabalhos de impressão 
para servidores Fiery de impressoras de 
folhas soltas, torna a impressão mais 
produtiva, poderosa e intuitiva. Ela centraliza 
o gerenciamento de trabalhos, conecta-se  
a todos os servidores Fiery de impressoras  
de folhas soltas na rede e aumenta  
a produtividade. A interface intuitiva 
simplifica o gerenciamento de trabalhos, 
independentemente do nível de experiência 
do usuário.  

É totalmente compatível com as plataformas 
Apple® Mac® e Microsoft™ Windows® , 
proporcionando funcionalidades e aparência 
consistentes. A interface intuitiva oferece 
conexão remota com funcionalidade 
completa, ou seja, os usuários dispõem da 
mesma qualidade de uma conexão local  
a um servidor Fiery. A Fiery Command WorkStation também permite que os provedores de impressão 
atualizem e forneçam melhorias de aplicação para os servidores Fiery atuais (Fiery System 10/10e ou versões 
mais recentes) sem custo adicional. 

Esse novo Guia de novidades tem informações sobre os novos e incríveis recursos e funcionalidades da  
Fiery Command WorkStation 6. 

Faça o download da versão 6 da Command WorkStation em www.efi.com/CWS.   

Fiery Command WorkStation Package 6 

A Fiery Command WorkStation 6 faz parte do Fiery Command WorkStation Package. O download  
e o processo de instalação deste pacote são feitos pelo Fiery Software Manager. 

Use a versão mais recente do Fiery Software Manager para desinstalar o Fiery Extended Applications Package  
e substituí-lo pelo Fiery Command WorkStation Package. O novo pacote inclui o seguinte software para download: 

Fiery Command WorkStation 6 

Centraliza o gerenciamento de trabalhos e conecta-se a todos os servidores Fiery de impressoras de 
folhas soltas na rede para aumentar a sua produtividade em tempo real. A Fiery Command 
WorkStation 6 inclui os seguintes softwares de preparo licenciados: Fiery Impose, Fiery Compose  
e Fiery JobMaster. 

A versão 6 da Command WorkStation tem uma nova interface de usuário que oferece uma 
experiência de impressão mais atraente e intuitiva, para que os usuários gerenciem trabalhos de 
impressão com mais rapidez e aumentem a produção de impressão.  

Fiery Hot Folders 

Automatiza processos de envio de trabalhos de tarefas repetitivas, economizando tempo e reduzindo 
erros de impressão com uma simples operação de arrastar e soltar. 

Fiery Software Uninstaller 

Remove com facilidade aplicativos Fiery, impressoras Fiery e drivers/arquivos de impressão 
associados em clientes Mac. 

http://www.efi.com/CWS
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Fiery Software Manager 

Além do Command WorkStation Package, o Fiery Software Manager também auxilia na instalação dos 
seguintes aplicativos Fiery: 

Fiery Remote Scan 

Esse aplicativo compatível com a TWAIN permite que 
os usuários recuperem digitalizações de uma copiadora 
e as salve, ou as importe diretamente em um aplicativo 
compatível. Esse aplicativo agora é independente, 
oferecendo aos usuários a opção de fazer o download  
e instalar o aplicativo em seus clientes. 

Fiery JobFlow – somente para Windows 

O Fiery JobFlowTM automatiza o fluxo de trabalho de 
pré-impressão para simplificar o processamento  
e a impressão de tarefas. Comece com a Fiery JobFlow 
Base para gerenciar fluxos de trabalho, inclusive 
conversão de PDF, Fiery Preflight, aprimoramento de 
imagens, imposição de documentos e opções flexíveis 
para envio, arquivamento e impressão de trabalhos. 
Atualize para a versão paga do Fiery JobFlow para 
acrescentar mais inteligência com fluxos de trabalho 
baseados em regras, preflight avançado e edição de 
PDF com a tecnologia Enfocus PitStop; e processo de 
aprovação baseado em nuvem do JobFlow para 
proporcionar o máximo de eficiência. 

Para usar a Command WorkStation 6 e o JobFlow, é necessário atualizar o JobFlow para a versão 
2.2.3 ou mais recente. 

Fiery Navigator 

O Fiery Navigator é um serviço para controle proativo de operação de impressão e gerenciamento  
de dispositivo que capta as principais métricas de produção e propaga as configurações em todos  
os dispositivos Fiery Driven™. 

Fiery Integration Package – somente para Windows 

O Fiery Integration Package inclui o Fiery JDF 1.5.1 e a Fiery API 4.0. É preciso selecionar a opção 
“Exibir recursos adicionais” nas preferências do Fiery Software Manager para ver o Fiery Integration 
Package listado para download. 

  

Fiery Software Manager 



FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guia de novidades 

Junho de 2017 © Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 5 de 27 

  

 

Proposta de valor 

A Fiery Command WorkStation 6 ajudará os usuários a gerenciar os 
trabalhos de impressão com mais rapidez e aumentar a produção com: 

1. Transição simples da versão 5  

Um processo de atualização fácil e rápido, ou seja,  
os clientes começam a observar benefícios imediatamente, 
pois o processo de atualização mantém as configurações 
anteriores. 

Um tour de boas-vindas de menos de 5 minutos é tudo que 
você precisa para começar. 

2. Mais intuitiva e fácil de usar 

A nova interface de usuário é semelhante a várias interfaces 
conhecidas. Oferece uma interação mais envolvente que 
torna a solução mais intuitiva para usuários experientes  
e novatos.  

3. Apresenta formas mais eficientes e produtivas de gerenciar  
e preparar trabalhos. 

Os usuários encontram os trabalhos com mais rapidez 
criando visualizações personalizadas e usando a pesquisa 
flexível e as funções de filtro, para que possam agir imediatamente. Também oferece acesso rápido  
a ferramentas ao eliminar a necessidade de abrir outras janelas para realizar tarefas comuns. 

Os novos recursos em soluções de preparo disponibilizam maneiras mais rápidas de imprimir 
trabalhos complexos. 

4. Novas ferramentas para gerentes de produção  

Os gerentes podem ser mais eficientes e proativos ao administrar um local de impressão com melhor 
visibilidade das principais estatísticas de produção. A nova versão também facilita a atualização dos 
servidores Fiery com os patches mais recentes. 

5. Pronta para o futuro 

A Fiery Command WorkStation 6 disponibiliza a plataforma para gerenciar com eficiência a produção 
de impressão hoje e no futuro. À medida que a empresa se expande e conta com novos dispositivos 
de impressão ou novas oportunidades de impressão jato de tinta, as versões futuras da Command 
WorkStation 6 disponibilizam uma interface unificada, simples e intuitiva para todos os dispositivos 
Fiery Driven, além de oferecer ferramentas para gerenciar de forma eficiente os dispositivos e os 
trabalhos de impressão. 
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Este guia agrupa os novos recursos e as mudanças mais importantes nas categorias a seguir. 

Novos recursos   

Transição simples da versão 5 

• Processo de atualização fácil e rápido 

• Tour de boas-vindas 

Mais intuitiva e fácil de usar 

• Interface de usuário moderna e simples 

Mais eficiente e produtiva 

• Funções de pesquisa de trabalho  

- Pesquisa simples 

- Pesquisa avançada 

- Visualizações personalizadas 

- Filtros personalizados 

• Configurações de cores nas Propriedades  
do trabalho 

• Definição de padrões 

- Padrões de gerenciamento de cores 

• Edição em linha 

Novas ferramentas para gerentes de 
produção 

• Visualização inicial 

- Status do servidor 

- Métricas de produção rápidas 

• Atualizações do Fiery 

• Definição de padrões 
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Especificações do Fiery Command WorkStation Package 

Esses aplicativos se conectam e podem ser instalados nos: 

• Servidores Fiery com o Fiery Software: Fiery System 10 ou 10e, servidores FS100/100 Pro, FS150/150 Pro  
e FS200/FS200 Pro. 

• Clientes Mac® OS: 

− Processador: Processador MultiCore Intel® 

− Mac OS X® 10.9 e versões mais recentes 

− Recomendável 4 GB de RAM ou mais 

− 7 GB de espaço disponível no disco rígido 

− Display de 1280 x 1024  

• Cliente Windows®: 

− Processador: Pentium 4 de 1 GHz ou mais rápido 

− Microsoft® Windows 7 e versões mais recentes  

− Microsoft Windows Server 2012 e versões mais recentes 

− 1 GB ou mais de RAM 

− 16 GB de espaço disponível no disco rígido 

− Display de 1280 x 1024  

As especificações acima são as mesmas para o Fiery Remote Scan. 

Observe que a Fiery Command WorkStation, as Fiery Hot Folders e o Fiery Remote Scan não se conectam a servidores 
Fiery com o Fiery System 9 R2 e anterior ou servidores Fiery Central. Para fazer a conexão com esses sistemas, o usuário 
deve instalar a Fiery Command WorkStation 5.8. Descubra como fazer o downgrade da versão 6 para a versão 5.8 em 
www.efi.com/cws.  

  

http://www.efi.com/cws
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Novos recursos da Fiery Command WorkStation 6 

Transição simples 

Processo de atualização fácil e rápido 

A atualização da Fiery Command WorkStation 5 para a 6 é um processo simples e rápido. Os usuários podem 
começar a usar a versão 6 em apenas alguns minutos, depois de um fácil processo de instalação. 

Se os usuários tiverem a Command WorkStation 5.6, 5.7 ou 5.8, eles serão notificados sobre a disponibilização da 
versão 6 no Fiery Software Manager. Ao optar por instalar a versão 6, a versão anterior será automaticamente 
desinstalada. 

Se os usuários estiverem usando a Command WorkStation 5.0 a 5.5, eles podem fazer o download do  
Fiery Software Manager na web em www.efi.com/cws. Ao iniciá-la, os usuários verão a opção para instalar  
a versão 6, que desinstalará automaticamente o pacote existente e instalará a versão 6. 

O Fiery Software Manager precisa ser atualizado para a versão mais recente para oferecer um processo 
guiado de atualização que: 

• Desinstala as versões anteriores da Command WorkStation 5. 

• Substitui o Fiery Extended Applications pelo Fiery Command WorkStation Package. Este novo pacote 
inclui a Command WorkStation e o Fiery Hot Folders. O Fiery Remote Scan agora é um aplicativo 
independente, e oferece aos usuários a opção de fazer o download e instalar o aplicativo em 
computadores clientes 

Manutenção das configurações 

A atualização de qualquer versão da Command WorkStation 5 para a versão 6 manterá as seguintes 
configurações para que os usuários possam retomar as operações rapidamente. 

Para a Fiery Command WorkStation: 

• Configurações de preferências como unidades, idioma, etc. 

• A lista de servidores conectados, portanto quando iniciada, a versão 6 conecta-se automaticamente 
a esses servidores e os exibe na lista de servidores 

• Pré-configurações locais das Propriedades do trabalho 

• Modelos do Fiery Impose 

• Locais de arquivo 

• Colunas da lista de trabalhos 

Para o Fiery Hot Folders: 

• Os Hot Folders com configurações de Propriedades do trabalho diferentes, configurações de filtro, 
opções do Fiery Impose 

Para o Fiery Remote Scan: 

• Mapeamento de pasta 

• Servidores conectados anteriormente 

 

  

http://www.efi.com/cws
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Tour de boas-vindas 

A Command WorkStation 6 oferece um tour de boas-vindas que 
apresenta as principais mudanças da nova interface, assim os usuários 
se familiarizam rapidamente e podem navegar pela Command 
WorkStation com confiança. 

O tour começa automaticamente no Centro de tarefas quando  
a Command WorkStation é aberta pela primeira vez, e está sempre 
disponível no menu Ajuda para consultas rápidas. 

 

Mais intuitiva e fácil de usar 

Interface de usuário moderna e simples 

A Command WorkStation 6 disponibiliza uma nova 
interface de usuário mais simples e semelhante à de 
vários aplicativos modernos. Ela oferece um fluxo de 
navegação que vai da esquerda para a direita, 
começando com a lista de servidores conectados,  
à lista de trabalhos e às informações específicas do 
trabalho que ficam à direita. Esse tipo de exibição 
oferece uma interação mais envolvente, tornando  
a solução mais intuitiva para usuários experientes  
e novatos. 

Todos os aplicativos plug-in na Command WorkStation, 
no Fiery Hot Folders e no Fiery Remote Scan foram 
atualizados para ser compatíveis com o novo design  
e fluxo de navegação. 

 

Barra lateral 

A Command WorkStation apresenta uma nova barra lateral de navegação 
com acesso às novas telas, como a Página inicial, Centro de tarefas e 
Aplicativos e Recursos. As novas telas ajudam a obter mais informações 
sobre o produto, simplificar o acesso às ferramentas adicionais e aumentar  
a visibilidade das principais métricas de produção. 

 

Visualização inicial 

A Command WorkStation 6 oferece novas maneiras de obter informações  
e melhor visibilidade das operações de impressões atuais. Visite a seção 
Novas ferramentas para gerentes de produção para obter mais informações 
sobre a Visualização inicial. 

 

 

  

Tour de boas-vindas 

Visualização do Centro de tarefas 

Barra lateral 
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Visualização de Aplicativos e Recursos 

A visualização de Aplicativos e Recursos facilita o acesso e fornece informações sobre as novas ferramentas 
Fiery. Permite que os usuários vejam as ferramentas Fiery que já estão disponíveis e que podem fazer  
a diferença em suas operações diárias. 

Os Aplicativos e Recursos oferecem acesso com um clique aos aplicativos Fiery já instalados, como Fiery Hot 
Folders, Fiery Remote Scan e Fiery Color Profiler Suite. Também reconhece os aplicativos disponíveis e oferece 
acesso aos recursos educacionais localizados na Learning@EFI, a plataforma sob demanda, disponível em 
qualquer lugar e a qualquer momento, para acessar o amplo currículo de treinamento on-line da EFI.  

 
Visualização de Aplicativos e Recursos 

Visualização do Centro de tarefas 

O Centro de tarefas é a principal área de trabalho da Command WorkStation e um local centralizado para 
acessar os trabalhos antes da impressão. Permite que os usuários visualizem todos os servidores Fiery 
conectados e gerenciem todos os trabalhos. 

No novo Centro de tarefas, as filas (por exemplo, em espera, impresso ou arquivado) são listadas sob o nome 
do servidor, abrindo mais espaço para a lista de trabalhos principal. Dessa forma, mais trabalhos podem ser 
exibidos de uma vez e os usuários podem encontrar os trabalhos mais rápido. 

 

Visualização do Centro de tarefas 
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Mais eficiente e produtiva 

Funções de pesquisa de trabalho 

A Command WorkStation oferece mais maneiras de procurar trabalhos,  
o que ajuda os usuários a encontrar trabalhos rapidamente para tomar 
decisões mais ágeis. Eles também podem personalizar as visualizações de 
trabalhos de acordo com as suas necessidades específicas, como priorização e 
planejamento de produção de impressão. As quatro funções de pesquisa são: 

1. Pesquisa simples 

2. Pesquisa avançada  

3. Filtros personalizados 

4. Visualizações personalizadas 

 

Pesquisa simples 

A pesquisa simples permite que os usuários encontrem trabalhos que contêm o texto de pesquisa 
em qualquer uma das colunas selecionadas na visualização atual. Por exemplo, se o usuário digitar 
“Carta”, a pesquisa encontra trabalhos que têm a palavra “Carta” no título, além de trabalhos que tem 
“Carta” na coluna tamanho do papel. 

 
Pesquisa simples 

Pesquisa avançada 

Os usuários acessam a Pesquisa avançada ao clicar na seta ao lado da seção de pesquisa simples. 
Eles podem pesquisar usando vários critérios (colunas) simultaneamente. As colunas listadas na 
janela de Pesquisa avançada são as mesmas colunas listadas na lista de trabalhos atual. 

Se quiserem manter os critérios de pesquisa para as operações diárias, os usuários têm a opção de 
salvar os resultados de uma pesquisa avançada como filtros e como uma visualização; 

 
Pesquisa avançada 

 

Assista ao vídeo 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/job-search 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/job-search
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Filtros personalizados 

Os usuários podem criar filtros personalizados quando precisarem encontrar trabalhos na fila selecionada 
atualmente (Em espera, Imprimir ou outros) que coincidem com os critérios de pesquisa avançados.  
Os filtros existentes podem ser acessados ao clicar no ícone de filtro ao lado da barra de pesquisa. 

Por exemplo, o usuário pode aplicar um filtro para uma lista de trabalhos recebidos (fila Em espera) 
com um tamanho de papel específico para que eles possam priorizar a produção. 

 
Lista de filtros 

Visualizações personalizadas 

Além dos filtros, os usuários podem criar visualizações para encontrar trabalhos que coincidem com 
os critérios de pesquisa avançados e considerar trabalhos em todas as filas. Todas as visualizações 
personalizadas estão listadas nas filas padrão na lista de servidores. Os usuários podem criar até  
10 visualizações personalizadas. 

As visualizações são uma ótima maneira de criar uma lista com todos os trabalhos em todas as filas, 
para que os usuários possam ver as mudanças dinâmicas no status do trabalho na mesma lista.  
Para criar visualizações, basta abrir a Pesquisa avançada, clicar em OK sem inserir um parâmetro de 
pesquisa e salvar a pesquisa como uma visualização. 

 
Lista de visualizações personalizadas 

 

 

Definição de padrões 

A Command WorkStation oferece aos administradores uma forma 
fácil de alterar as configurações padrão das Propriedades do trabalho 
de um servidor específico.  

Os administradores podem acessar o recurso Definir padrões no 
menu Servidor.  Assista ao vídeo 

fiery.efi.com/CWS6-express-
videos/server-defaults 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/server-defaults
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O recurso Definir padrões usa a mesma interface das Propriedades do trabalho,  
e as configurações são aplicadas aos trabalhos que estão esperando para ser impressos 
nas filas Imprimir e Em espera. Essas configurações atuam como os padrões para  
pré-configurações de trabalhos futuros ou impressoras virtuais. 

Os administradores podem fixar as configurações para garantir que os usuários não  
as modifiquem ao usar impressoras virtuais e que os trabalhos sigam os procedimentos 
padrão.  

Com o recurso Definir padrões, os administradores podem facilmente controlar as 
configurações padrão e garantir que todos os trabalhos usem configurações semelhantes 
para atender aos requisitos padrão de impressão. 

 
 
 
 
 
 

Padrões de gerenciamento de cores 

Definir padrões é o novo local para editar os padrões 
de gerenciamento de cores. Dessa forma todas as 
configurações de trabalho usam a mesma interface de 
usuário familiar das Propriedades do trabalho.  

Para facilitar a transição para essa nova mudança,  
a Command WorkStation 6 mantém a guia 
Gerenciamento de cores em CONFIGURAÇÕES DE 
CORES no Centro de dispositivos, que agora oferece um 
ponto de acesso ao recurso Definir padrões naquela 
guia. Nela, os usuários também encontram acesso fácil  
à documentação de ajuda sobre configurações de cores 
e outros recursos de aprendizado. 

 

Configurações de cores nas Propriedades do trabalho 

A guia COR da Fiery 
Command WorkStation 6 
agora apresenta todas as 
configurações de cores em 
um único local, agilizando  
a configuração sem ter que 
abrir outras janelas. 
A nova aba COR apresenta 
todas as configurações na 
tela principal, agrupadas em três áreas, em ordem de 
importância.  

A primeira área mostra a seleção do modo de cor e o perfil  
de impressão. O perfil de impressão mostra a data quando  
a calibragem foi feita para o papel associado ao perfil de 
impressão, assim os operadores podem decidir se precisam 
fazer uma nova calibragem. 

Depois disso, a área “Entrada de cor” exibe as configurações 
para RGB/LAB, CMYK e fontes de entrada de cores especiais. 

Assista ao vídeo 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/color-settings 

Acesso ao recurso 
Definir padrões 

Guia Gerenciamento de cores no Centro de dispositivos 

Guia COR nas Propriedades do trabalho – Entrada 
de cor 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings


FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guia de novidades 

Junho de 2017 © Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 14 de 27 

  

A terceira área é para a “Configurações de cores” com 
recursos para usuários avançados ou necessidades de 
renderização de cores muito específicas. Eles podem ser 
acessados com alguns cliques, sem ter que abrir outras telas. 

A guia COR concede acesso ao conteúdo de ajuda sobre 
configurações de cores, onde os usuários podem acessar 
recursos educacionais para conhecer o novo layout para 
configurações de cores. 

 

 

 

 

 

Edição em linha 

Os usuários podem alterar as principais configurações do trabalho sem abrir as 
Propriedades do trabalho. Na Command WorkStation 6, essa função foi transferida para 
o painel Resumo do trabalho para aumentar a velocidade e a precisão das edições.  

Os usuários podem editar rapidamente as configurações 
do trabalho, como o nome do trabalho ou o número de 
cópias, bem como aplicar um fluxo de trabalho 
automatizado. A verificação e os ícones X fornecem uma 
edição mais precisa, evitando erros e desperdício devido 
a problemas na configuração de impressão. 

 

 

 

 

 

Novas ferramentas para gerentes de produção 

 

Visualização inicial 

A visualização inicial é uma nova interface na Command WorkStation 6 que disponibiliza rapidamente o status de 
todos os servidores Fiery conectados e um resumo das principais estatísticas da produção de impressão. 

Status do servidor 

Usuários em um ambiente com várias impressoras podem monitorar as impressoras em uma única 
visualização e observar: 

• Uma visualização rápida e de alto nível do estado atual das impressoras 

• O status do que está sendo impresso em cada impressora na gráfica 

• Um alerta se uma impressora precisar de atenção imediata 

 

 

Assista ao vídeo 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/inline-editing 

Edição em linha 

Guia COR nas Propriedades do trabalho – 
Configurações de cores 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
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Métricas de produção rápidas 

A visualização inicial também oferece um resumo das principais estatísticas da produção de 
impressão durante a última semana. As estatísticas de produção são apresentadas em dois gráficos. 

No primeiro gráfico, os usuários podem alternar entre trabalhos e impressões. O gráfico de trabalhos 
monitora o número de tarefas impressas e canceladas por dia. O gráfico de impressões representa  
o número de páginas produzidas por dia e exibe as impressões de cor e preto e branco em diferentes 
cores para mostrar as variações 
na combinação de clique.   

O segundo gráfico monitora o uso 
de mídia por dia. Ele mostra as 
cinco mídias usadas com mais 
frequência durante a semana, 
usando diferentes cores para 
facilitar a identificação. 

Se quiserem ter mais visibilidade 
das operações de impressão,  
os usuários podem usar o  
Fiery Navigator, uma plataforma 
baseada em nuvem com 
análises e recursos de 
impressão poderosos que 
permitem comparar  
o desempenho e a eficiência dos 
dispositivos. O Fiery Navigator é gratuito nos primeiros três servidores Fiery. Comece fazendo  
o download do agente do Fiery Software Manager. 

Essas estatísticas de produção ajudam os gerentes a: 

• Identificar rapidamente quando uma das impressoras precisa de atenção devido a erros de 
impressão ou obstruções de papel. 

• Visualizar as principais métricas de produção para tomar decisões de gerenciamento proativas 

• Ter maior controle operacional sobre os vários dispositivos, com uma visão geral rápida de 
todos os servidores Fiery 

• Ver rapidamente o desempenho da impressora durante a última semana 

 

Atualizações do Fiery 

Atualizações de software oportunas são essenciais para a operação ideal dos servidores Fiery. A Command 
WorkStation oferece aos administradores uma forma de receber notificações, fazer downloads e instalar 
atualizações do sistema Fiery aprovadas e lançadas.  

Os administradores acessam as Atualizações do Fiery no Centro de dispositivos e podem fazer atualizações, 
mesmo em computadores clientes remotos. Dessa forma, mesmo os servidores Fiery que não estão 
conectados à Internet podem ser atualizados. Na tela de Atualizações do Fiery, os usuários também podem 
ver todos os patches e pacotes de serviços disponíveis e aguardando a instalação por servidores externos ou 
integrados.  

As Atualizações do Fiery garantem a sequência correta de atualizações de patches para assegurar uma 
instalação eficaz e evitar incompatibilidades. 

Além disso, as Atualizações do Fiery oferecem uma maneira simples de atualizar o software Fiery API. 

Visualização inicial 
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Para determinar se um servidor Fiery 
pode receber atualizações usando as 
Atualizações do Fiery na Command 
WorkStation, os usuários precisam 
verificar a guia Atualizações do Fiery 
em um cliente conectado à Internet 
para ver a lista de atualizações 
disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de padrões 

Consulte a seção acima para obter informações sobre esse recurso 

 

 

 

  

Atualizações do Fiery 
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Novos recursos dos produtos de preparo Fiery 

As novas versões do Fiery Impose, Compose  
e JobMaster vêm junto com o download da 
Command WorkStation 6. Essas novas versões de 
produtos de preparo Fiery permitirão que os usuários 
produzam impressões de alto valor de forma mais 
lucrativa, em menos tempo e com menos cliques. 

Há recursos que ajudam a simplificar a criação de 
layouts de imposição e a configuração de automação, 
fazendo com que os usuários criem facilmente novos 
modelos de layout e automatizem trabalhos de 
imposição.  

Os usuários também têm mais controle sobre as 
edições de última hora, sem a necessidade de 
recorrer aos designers para modificar o conteúdo, 
agilizando o prazo de entrega e ajudando as gráficas  
a obter mais lucros. 

Os novos recursos incluem: 

• Usabilidade aprimorada 

• Fiery Impose 

- Automatização de agrupamento por tamanho  
de mídia  

- Rotação automática de página 

- Predefinições para marcas 

- Mídia mista para capas de livretos com impressão de dados variáveis (VDP) 

- Versões de avaliação gratuita por 30 dias 

• Fiery JobMaster 

- Carimbo de imagem 

- Importação de páginas digitalizadas 

- Deslocamento de página 

 

Usabilidade aprimorada 

Há seis novos recursos que simplificam o uso em todas as soluções de preparo Fiery: 

1. Configuração de preferências simplificada  

2. Preservação do tamanho da janela e do painel 

3. Exibição de cor da mídia  

4. Inserção avançada de páginas  

5. Trabalhos salvos com mais rapidez 

6. Seleção mais rápida do tamanho da página 
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Configuração de preferências simplificada 

As preferências do usuário para o Impose, 
Compose e JobMaster agora podem ser 
gerenciadas nos próprios aplicativos. Dessa forma, 
os usuários podem controlar suas preferências 
sem ter que sair do aplicativo de preparo. 

O Fiery Impose agora vem com uma preferência 
de formato de código de barras, especialmente 
para acabamento Duplo que aceitam código de 
barras de 3 dígitos. 

As novas preferências do Fiery JobMaster incluem 
opções que ajudam a agilizar a montagem do 
trabalho: 

• Adicione o início do capítulo ao soltar 
arquivos na exibição de página — muitas vezes, os usuários inserem capítulos ou seções inteiras 
em um trabalho. Se essa preferência estiver selecionada, o JobMaster adicionará automaticamente 
um início de capítulo à primeira página de cada arquivo inserido, economizando cliques e tempo. 

• Verifique se há conteúdo digitalizado no documento PDF inserido — para usuários que precisam 
limpar com frequência documentos PDF digitalizados usando o Fiery JobMaster, o aplicativo 
exibirá a janela Pré-visualizar e Editar quando o JobMaster detectar imagens digitalizadas em 
um PDF importado.  

• Exibir mensagem de conteúdo digitalizado — essa preferência oferece aos usuários uma opção de 
revisar e limpar imagens digitalizadas quando detectadas nos arquivos importados. Esse recurso  
é útil para revisar e editar arquivos digitalizados de vez em quando e ajuda a agilizar o processo de 
importação quando a pré-visualização não é necessária. 

 

Preservação do tamanho da janela e do painel 

Diferentes usuários têm preferências distintas para visualizar trabalhos e acessar ferramentas de preparo.  

Agora o Fiery Impose, Compose, JobMaster, Preview e o Raster Preview preservam o tamanho da janela  
e o layout dos diferentes painéis para que os usuários possam restaurar as últimas configurações ao reabrir  
a Command WorkStation. 
Os usuários podem manter: 

• O tamanho e a localização da janela principal 

• As posições da barra de separação 

• O estado de painéis que podem ser recolhidos 

• Os níveis de zoom, inclusive níveis de tamanho de miniatura 

Preservar as preferências no layout da interface facilita o uso da Command WorkStation, além de economizar 
tempo porque os usuários não precisam configurar suas preferências sempre que abrirem o aplicativo. 

Preferências no Impose, Compose e JobMaster 
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Exibição da cor da mídia 

Para ver uma prévia da cor da mídia, basta acessar o painel 
Visualização da página, que mostra uma confirmação visual  
da seleção de mídia e também serve como referência para  
uma rápida identificação da mídia em documentos maiores.  
Ele também fornece uma referência de pré-visualização rápida  
da impressão, oferecendo aos usuários: 

• Rápida identificação da mídia 

• Menos erros na atribuição de mídia, com melhor 
confirmação visual 

• Uma maneira de detectar facilmente diferentes cores 
de mídia definidas para folha(s) em um trabalho 

 

 

 

 

 

Preservação do tamanho da janela e do painel 

Exibição de cor da mídia 
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Melhorias na inserção de páginas 

Ao montar um documento longo, às vezes é difícil 
inserir novas páginas arrastando e soltando-as no 
local exato ao rolar a página no modo de Exibição 
de página. 
Com a interface Inserir página os usuários podem 
especificar onde desejam inserir as páginas 
selecionadas, além de arrastar e soltar. A partir de 
agora, ficou muito mais fácil inserir uma única 
página em um documento de centenas de páginas. 

 

 

 

 

Trabalhos salvos com mais rapidez 

A interface para salvar trabalhos foi simplificada. A caixa de 
diálogo agora lembra as últimas configurações usadas ao 
salvar um trabalho, agilizando as seleções futuras. 

 

 

 

 

 

Seleção mais rápida do tamanho da página 

Percorrer a longa lista de tamanhos de página para escolher o tamanho 
correto e ter que fazer isso para cada trabalho pode ser uma tarefa entediante 
e demorada. Esse novo recurso agiliza a seleção do tamanho da página, pois 
lembra os últimos cinco tamanhos que você utilizou. Para cada modo de 
layout (imposição, normal, livreto, agrupamento), os usuários têm uma lista 
dos últimos tamanhos de página usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opções de inserção de páginas 

Opções de salvamento 

Seleção do tamanho da página 
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Novos recursos do Fiery Impose 

 

Automatização de agrupamento por tamanho 
de mídia 

Os modelos do Gangup Imposition podem usar 
o novo tamanho do acabamento De acordo 
com a caixa de corte que usa a caixa de corte 
definida no documento. O Fiery Impose calcula 
imediatamente o melhor layout (n-up e 
orientação), considerando o tamanho de mídia 
desejado onde será feita a impressão. 

O tamanho de acabamento De acordo com  
a caixa de corte lê a caixa de corte da primeira 
página do documento e desativa os campos de 
linha e coluna. Quando o usuário seleciona  
o tamanho da página, os valores da linha e da 
coluna são calculados automaticamente para 
maximizar a superfície da página. 

Em outras palavras, o melhor ajuste para  
o recurso de agrupamento pode ser salvo como 
um modelo para automatizar o layout. Lembre-se de que  
o agrupamento único e o repetido são tipos diferentes de layout. 
Cada um deles exige um modelo diferente de acordo com  
o tamanho da mídia. Os usuários têm menos modelos de 
agrupamento para gerenciar, com apenas um modelo de 
imposição por tipo de agrupamento e tamanho da página. 

Os modelos de imposição criados com a configuração do tamanho 
do acabamento De acordo com a caixa de corte podem ser usados 
em Fiery Hot Folders e fluxos de trabalho do Fiery JobFlow*. 

Por exemplo, os usuários podem configurar uma única Hot 
Folder para mídias de 13 x 19 polegadas para processar cartões 
de visita e cartões postais. O Fiery Impose produzirá o melhor 
layout de acordo com o tamanho de cada produto, otimizando  
a utilização de papel. Esse tipo de fluxo de trabalho reduzirá 
bastante o tempo e os esforços necessários para configurar  
a automação do agrupamento. 

 

 

Rotação automática de página 

Às vezes, as páginas são criadas com uma orientação de página diferente da orientação do documento. Por isso, os 
usuários devem selecionar essas páginas e girá-las para imprimir com a orientação e o tamanho do papel corretos. 

Com a rotação automática de página, o Fiery Impose detecta e gira automaticamente as páginas de um 
trabalho para garantir que todas tenham a mesma orientação. Os usuários também podem incluir os requisitos 
de rotação em um modelo do Fiery Impose e aplicá-los aos fluxos de trabalho de automação usando tamanhos 
de acabamento definidos pelo usuário ou De acordo com a caixa de corte. 

Esse recurso é muito importante para a impressão transacional, em que um trabalho tem centenas ou milhares 
de páginas e algumas delas precisam ser giradas 90 graus antes da imposição. 

A rotação automática de página pode ser automatizada com modelos de imposição usando Fiery Hot Folders  
e fluxos de trabalho do Fiery JobFlow*. 

* É preciso ter o Fiery JobFlow v2.2.4 ou versão mais recente. Consulte a tabela na seção de suporte a fluxos de trabalho de automação para ver outros 
fluxos de trabalho compatíveis com os servidores Fiery FS200 Pro. 

Tamanho do acabamento De acordo com a caixa de corte 
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Rotação automática de página 

Compatível com o fluxo de trabalho de automatização 

A Fiery Command WorkStation 6 não altera os requisitos de licença do Fiery Impose. Essa seção 
esclarece os requisitos de licenciamento para o software do sistema Fiery e o tipo de fluxo de 
trabalho de automatização. 

A licença do Fiery Impose é necessária sempre que o modelo de imposição for criado. Os requisitos 
de licenciamento diferem quando se usam modelos de imposição de acordo com o tipo de Tamanho 
de acabamento escolhido para o modelo. 

Requisitos para Tamanho de acabamento “Definidos pelo usuário” e “De acordo com a caixa de corte” 

• Fiery Hot Folders e o Fiery JobFlow exigem uma licença do Fiery Impose no cliente  

• Impressoras virtuais, Pré-definições do servidor e Propriedades do trabalho exigem uma licença 
do Fiery Impose no servidor Fiery (apenas FS200 Pro e versões mais recentes) 

 

Versão do  
Fiery System 

Para usar modelos do Impose 

É preciso ter a licença  
do Impose instalada  

no cliente 

É preciso ter a licença do Impose  
instalada no servidor 

 

Hot Folders JobFlow 
Propriedades 
do trabalho 

Predefinições 
do servidor 

Impressoras 
virtuais 

FS200 Pro      

FS200,  
FS150 Pro/FS150  
FS100 Pro/FS100  
System 10/10e 

  
Não 

compatível 
Não 

compatível 
Não 

compatível 

 

A partir do software do sistema Fiery FS200 Pro, os usuários não precisam mais atualizar o servidor 
Fiery para se beneficiar dos novos recursos de imposição, principalmente a automação da imposição 
com modelos de tamanho de acabamento “Definido pelo usuário” e “De acordo com a caixa de corte” 
nas Propriedades do trabalho, Predefinições do servidor e Impressoras virtuais. Os usuários do Fiery 
podem obter novos recursos desenvolvidos para esses tamanhos de acabamento ao: 

• Instalar a versão mais recente da Fiery Command WorkStation no servidor Fiery 

• Ativar uma licença do Fiery Impose no servidor Fiery para fluxos de trabalho baseados no servidor 
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Requisitos para tamanho de acabamento “De acordo com a caixa de corte”  

Não há requisitos adicionais para a licença do Fiery Impose ao usar modelos de imposição de 
acordo com esse tamanho de acabamento. Novos recursos desenvolvidos usando o tamanho  
de acabamento “De acordo com a caixa de corte” são disponibilizados nas atualizações da  
Fiery Command WorkStation ou do servidor Fiery. 

 

Predefinições para marcas 

Os usuários tendem a usar as mesmas marcas de impressão 
repetidamente. Agora eles podem salvar as configurações de 
marcação preferidas como pré-configurações em um dispositivo 
cliente para reutilizá-las em trabalhos futuros. Ter a capacidade de 
reutilizar configurações de marca com um clique ajudará os usuários 
a agilizar a configuração de imposição.  

 

 

 

 

 

 

 

Mídia mista para capas de livretos com impressão de dados variáveis (VDP) 

A impressão de dados variáveis está ficando mais conhecida. 
Os usuários gostam do recurso do Fiery Impose para definir 
um layout de livreto para trabalhos com impressão de dados 
variáveis (VDP). Com esse novo recurso, os usuários podem 
definir a mídia que será usada nas capas de livretos com 
impressão de dados variáveis (VDP), quando for diferente da 
que é usada nas demais páginas. É compatível com os 
servidores Fiery externos que utilizam o software Fiery FS150 
Pro ou versões mais recentes.  

 

 
 
 
 
*É preciso ter o Fiery JobFlow v2.2.4 ou versão mais recente 

 
 

Versões de avaliação gratuitas por 30 dias 

Como no Fiery JobMaster, Fiery JobFlow e Fiery Graphic Arts Package, Premium 
Edition, os usuários têm a chance de usufruir dos benefícios do Fiery Impose 
gratuitamente por 30 dias. Os usuários podem solicitar uma versão de avaliação 
gratuita por 30 dias em efi.com/impose.  

A versão de avaliação do Fiery Impose não concede acesso ao Acrobat Pro  
ou ao Enfocus PitStop Edit. Essas ferramentas estão disponíveis nos produtos 
Fiery Impose ou Fiery JobMaster licenciados. 

Predefinições para marcas 

Definição de mídia de capa para trabalhos com 
impressão de dados variáveis (VDP) 

http://www.efi.com/impose
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Novos recursos do Fiery JobMaster 

Carimbo de imagem 

Os usuários agora podem adicionar com facilidade logotipos, marcas d’água e ilustrações gráficas aos 
documentos durante o processo de preparo. Com esse recurso, os operadores podem personalizar 
rapidamente os trabalhos sem que o designer precise voltar ao aplicativo de origem. 

É possível adicionar imagens a uma página ou intervalo de páginas com apenas alguns cliques. Não há limite 
na quantidade de imagens que o usuário pode adicionar, e as páginas podem ter mais de uma imagem. 

O recurso de carimbo de imagem oferece uma ampla variedade de ajustes fornecendo um controle mais 
preciso das colocações de carimbo, além de oferecer aos usuários a confiança de que podem atender aos 
requisitos do cliente e entregar um trabalho mais sofisticado.  

Os usuários podem visualizar todos os ajustes de imagem com feedback visual instantâneo. Localização da imagem, 
opacidade, tamanho, rotação, deslocamento e cor de fundo são exemplos de ajustes que podem ser feitos. 

 
Opções de carimbo 

 

Importação de páginas digitalizadas 

Além de digitalizar documentos diretamente no JobMaster, os 
usuários também podem inserir documentos já digitalizados ao 
processo de montagem com ferramentas de limpeza aprimoradas. 

Os usuários podem inserir documentos digitalizados em PDF ou em 
todos os formatos de arquivo de imagem usados com frequência 
(bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, tif, png e tiff).  

Quando os usuários inserem arquivos em PDF, o JobMaster detecta 
automaticamente as páginas digitalizadas no documento e as exibe 
na janela Pré-visualizar e Editar para limpeza.  

Pode ser necessário remover manualmente a inclinação de 
documentos mal digitalizados. Controles precisos de rotação na 
interface Pré-visualizar e Editar permitem que os usuários girem as 
páginas selecionadas em até 15 graus. 

Com esse recurso, há três maneiras pelas quais os usuários podem 
inserir documentos digitalizados: 

Opções de inserção no JobMaster 
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• Inserção de arquivos em PDF — o JobMaster detecta automaticamente as páginas digitalizadas no 
documento e as exibe na janela Pré-visualizar e Editar para limpeza antes de inserir o arquivo. 

• Inserção de um arquivo de imagem — os usuários selecionam um ou vários arquivos de imagem  
e o JobMaster exibe as páginas digitalizadas na janela Pré-visualizar e Editar para limpeza antes de  
inserir os arquivos. 

• Inserir do scanner — o JobMaster faz o processo de digitalização e exibe a janela Pré-visualizar e Editar 
antes de importar o arquivo. 

 

Deslocamento de página 

Esse tipo de ajuste rápido do conteúdo da página ajuda os usuários  
a entregar produtos de impressão com aparência profissional. 

Agora os usuários podem movimentar o conteúdo da página para 
acomodar os diversos requisitos de acabamento na interface Editar página. 
É possível mover a página de maneira vertical ou horizontal, deixando 
espaço para opções de acabamento como perfurações, guias de borda 
de sangramento, grampos ou encadernamentos. Eles também podem 
espelhar o novo posicionamento de página em trabalhos duplex. 

 

 

 

 

 

  

Modo Deslocamento de página na 
janela Editar página 
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Integração melhorada 

Fiery API v4 

Gráficas com ferramentas e aplicativos personalizados precisam de uma forma de integrá-los ao DFE Fiery. 
Eles podem fazer o download da Fiery API mais recente usando o Fiery Integration Package ou as 
Atualizações do Fiery. A versão 4.0 apresenta novas APIs e usabilidade aprimorada para integrar facilmente 
suas ferramentas e seus aplicativos internos aos servidores Fiery e atender às suas necessidades comerciais 
exclusivas, como: 

• Envio de trabalhos com a ID do Paper Catalog — o envio de trabalhos de aplicativos personalizados ficou muito 
mais fácil, pois agora os desenvolvedores podem especificar a mídia com uma ID exclusiva do Paper Catalog. 

• Pesquisa parcial de trabalhos — permite que aplicativos internos filtrem e pesquisem trabalhos no servidor 
Fiery pelo valor exato ou parcial, e de acordo com os atributos desejados, como títulos ou status do 
trabalho. Por exemplo, os aplicativos podem pesquisar “efijob” para ver “efijob01” e “efijob02”, em vez de 
digitar exatamente os dois nomes. 

• Compatível com WebSockets API — as WebSockets API permitem conectividade com base em eventos em 
tempo real com aplicativos personalizados. Os desenvolvedores podem iniciar uma sessão de comunicação 
interativa em tempo real entre um aplicativo personalizado e o servidor Fiery. Com essa API, é possível 
enviar mensagens a um servidor e receber respostas de um evento — como o status do trabalho (em 
processamento, imprimindo, impresso, erro) e da impressora (imprimindo, obstrução de papel, nível do 
toner baixo, etc.) — sem precisar sempre solicitar uma resposta do servidor. Os eventos são totalmente em 
tempo real e sem atrasos, oferecendo respostas rápidas com um tráfego de dados eficiente (e usando 
menos potência e dados computacionais do que a sondagem). 

Fiery JDF v1.5 

O Fiery Integration Package disponibiliza a maneira mais fácil de instalar e configurar o Fiery JDF mais 
recente. O Fiery JDF 1.5.1 oferece várias melhorias para fluxos de trabalho integrados com o software de 
produtividade da EFI e fluxos de trabalho de pré-impressão de terceiros, assim como integrações internas 
personalizadas. Essas melhorias incluem a otimização do uso da memória e aprimoramentos de estabilidade, 
além dos novos recursos do Fiery habilitados para o JDF: 

• Definição de capítulos — este recurso disponibiliza uma maneira fácil de automatizar a criação de capítulos 
em documentos longos e enviar tarefas em lote com vários documentos incluídos em um trabalho com 
separadores ou capítulos. Esse recurso permite que programas de software upstream integrados especifiquem 
os inícios de capítulos ao informar o número de páginas do documento com o JDF. A funcionalidade  
é equivalente ao recurso Capítulos do Fiery das Propriedades do trabalho. 

• Girar layout de conteúdo — oferece a possibilidade de especificar a rotação automática de 180 graus de 
ajustes de layout a partir da interface do JDF. A funcionalidade é equivalente ao recurso Girar 180 do 
servidor Fiery das Propriedades do trabalho. 
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Recursos adicionais 

A lista a seguir apresenta recursos técnicos, de vendas e de treinamento para ajudá-lo a ampliar o seu 
conhecimento sobre a Fiery Command WorkStation 6 e produtos e aplicativos relacionados.  

Site principal da Fiery Command WorkStation 6 efi.com/cws 

Download da Fiery Command WorkStation 6 fiery.efi.com/cws6-download  

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery Impose 

efi.com/impose 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery JobMaster 

efi.com/jobmaster 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 

efi.com/gappe 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery JobFlow 

efi.com/jobflow 

Comparação das soluções de preparo Fiery fiery.efi.com/makeready-comparison  

Recursos de treinamento na Learning@EFI learning.efi.com  

Fóruns Fiery fieryforums.efi.com 

Documentação de ajuda da Fiery Command 
WorkStation 6 

http://help.efi.com/cwspackage/index.html 
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